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Projecten die voltooid zijn in 2007
•  Het project voor de twee grote nieuwe waterreservoirs en nieuwe waterleidingen in Wees-

huis Noël is gestart in 2006 en afgerond in 2007.
•  165 Schoolbanken laten maken in timmerwerkplaats van het weeshuis Noël voor in de 

 klassen van de basisschool in Kazo.
•  Schoolmaterialen: 2000 schriften, balpennen, potloden, gummen,slijpers. 
•  12 grote rollen stof gekocht om uniformen voor de schoolkinderen te laten maken.
•  25 geiten voor weeskinderen gezinnen in Biruyi.
•   Begin gemaakt met aankopen van ethileen slangen, pvc pijpen, koppelingen, kranen, stenen 

en cement voor zuiver water aftappunt bij basisschool Murambi.  
•  Rijst, suiker, melkpoeder voor de baby’s, luiers, maandverband, waspoeder, reinigingsmiddelen.

en gebruikte tennisballen voor het weeshuis Noël.

Belasting voordeel
met de 

“ANBI-beschikking”

Onlangs hebben wij de 
beschikking ontvangen 
waarin de Belasting-
dienst onze stichting 
als “Algemeen Nut 
Beogende Instelling” 
(ANBI) aanmerkt. Een 
ANBI is een kerkelijke, 
levensbeschouwelijke, 
charitatieve, culturele, 
wetenschappelijke of 
algemeen nut beogende 
instelling (zonder winst-
oogmerk) die als zoda-
nig door de Belasting-
dienst is aangewezen. 
Alleen instellingen die 
door de Belastingdienst 
als ANBI zijn aange-
wezen, kunnen met 
 ingang van 1 januari 
2008 gebruikmaken van 
de fiscale voordelen.

Zo hoeven wij als 
ANBI geen successie-
rechten of schenkings-
rechten te betalen over 
de erfenissen en giften 
die wij ontvangen, zo-
dat al deze ontvangsten 
zonder belastingheffing 
besteed kunnen wor-
den aan onze doelen 
in Rwanda. Daarnaast 
kunt u als donateur 
 (uiteraard binnen de 
daarvoor geldende 
wettelijke spelregels) 
uw giften aan een 
ANBI in mindering 
brengen op uw  aangif-
ten inkomstenbelasting 
of vennootschaps-
belasting. Het is maar 
dat u het weet.Hartelijk dank aan allen die ons afgelopen jaar weer financieel hebben gesteund om de 

gerealiseerde projecten mogelijk te maken.

Geiten voor de weeskinderen Schoolbanken vóór het project

Schoolbanken na het projectWeeshuis Noël

De Geit
De geit is héél belangrijk voor een arme familie:
•  Zij geeft melk en mest voor de groentetuin.
•  De bokjes worden groot gebracht voor 

vlees. 
•  Het eerstgeboren geitje geeft men door aan 

een ander arm gezin. 
•  De geit kost niets; zij eet de grassen die er 

groeien. 
•  De geit is een dier dat graag geknuffeld 

wordt zij geeft troost aan (wees)kinderen.
• 35 euro:  een geit en emmer, bekers,
    jerrycan en pannen.



Zuiver drinkwater
Water is de bron van het leven

In Rwanda zijn er nog vele gebieden 
waar geen schoon water is. Om gezond 
te leven hebben mens en dier zuiver 
water nodig. In Biruyi, oost Rwanda, 
wonen 70.000 mensen. De behoefte 
aan schoon drinkwater is groot. Men 

is zelf op zoek gegaan om een bron te  
vinden met een grote krachtige capa-
citeit. En ze hebben er een gevonden. 
Boven op de heuvel, 15 km lopen, klim-
men en klauteren in een onherberg-
zaam gebied. Het is mogelijk om deze 
natuurlijke waterbron te omkapselen en 
met leidingen naar beneden te brengen 
om vervolgens meerdere aftappunten 
bij de drie basisscholen voor 3250 kin-
deren en in de omliggende kleine dorps-
gemeenschappen te maken. Volgens 
berekeningen kan de kracht en hoeveel-
heid water in de bron deze grote wens 
aan. De arbeid doen de mensen zelf.
Na een oproep in de kerk hebben twee 
gediplomeerde loodgieters en 210 jon-
geren zich gemeld om gleuven van een 

meter diep in de rotsachtige heuvel-
grond te hakken en te graven. Op 20 
augustus 2007 is het werk begonnen. 
Lange rijen jongens en meisjes heb-
ben zich verdeeld over de route en de 
heuvel. Om de 3 meter staat een werk-
kracht en al zingend wordt er gehakt en 
gegraven. Ieder zijn eigen deel. Na vier 
weken intensief werk is het hakken en 
graven klaar. In september zijn de lei-
dingen gelegd en de waterreservoirs ge-
metseld. In het onherbergzame gebied 
kan géén auto komen. Alle materialen: 
waterleidingen, cement, metselzand, 
stenen enz. worden in kleine hoeveel-
heden dragend op hoofd en schouder 
door vrouwen en kinderen naar de 
plaats van bestemming gesjouwd. 
Iedereen helpt mee. Ouderen, jongeren, 
kinderen, het is een waar dorpsgebeu-
ren. De bevolking is gemotiveerd om te 
werken, ze zijn blij met het vooruitzicht 
dat er waterkranen bij hen in de buurt 
en bij de drie basisscholen komen. 

Alle benodigde materialen zijn te koop 
in Rwanda maar de financiële mid-
delen om dit te realiseren ontbreken. 

Opvangen van regenwater
In Rwanda zijn er periode van regen, 
hitte en grote droogte. Vorig jaar heb-
ben we gesproken met de bevolking om 
regenwater op te vangen. Bij een basis-
school is er gehoor aan gegeven. Men 
heeft dakgoten gehangen en afvoer-
pijpen in grote reservoirs laten lopen. 
Een geweldig voorbeeld om gratis 
 water uit de hemel te gebruiken.

Hygiëne
Als het heeft geregend worden iedere 
vrijdagmiddag de kinderen op school 
gewassen met het in het gemetselde 
 reservoir opgevangen regenwater. 
Daarna wordt hun schoolkleding 
 gewassen en met het gebruikte water 
worden gezamenlijk alle vloeren van de 
klaslokalen geschrobd en gedweild. 
Een sociaal gebeuren, bij de kinde-
ren thuis is er géén water en op deze 
 manier zijn de kinderen, hun kleding en 
de klaslokalen schoon. 
Nu zou het nog goed zijn dat op ieder 
schoolplein een zuiver water aftappunt 
zou komen. Dan kunnen de kinderen 
water drinken in de pauze op school en 
vervolgens na schooltijd een jerrycan 
vol water mee naar huis nemen.

Milieumaatregelen
•  In Rwanda is een verbod op plastic tassen. 

In de winkels en op de markten wordt alle 
koopwaar verpakt in stevige bruine papieren 
zakken. Bij aankomst op het vliegveld worden 
alle plastic tassen ingenomen en verruild voor 
een katoenen tas. 

•  Ieder inwoner plant in november elk jaar         
één boom om erosie tegen te gaan.

kostenlijstje:
•  1 euro:  een ziektekosten verzekering voor één jaar voor een héél 

gezin in Rwanda.
•  1 euro: een jerrycan om zuiver water te halen.
•  3 euro:  een kuur Arinate, waar een kind beter van wordt als deze 

malaria heeft.
• 3 euro:  2 schriften, balpen, potlood en gum.
• 7 euro:  schooluniform voor een kind dat naar de basisschool gaat.
• 15 euro:  een blik melkpoeder, flesvoeding voor de kleine kinderen.  
• 25 euro:  één schoolbank met tafel voor 4 kinderen.
• 35 euro:  een geit en emmer, bekers, jerrycan en pannen.



Weduwen in Kivumu

Bij de silo in Kivumu is een klein win-
keltje in de buurt van de kerk. De we-
duwen verbouwen hun groenten, laten 
de mais, sorgo, maniok en bruine bonen 
malen tot meel en verpakken wat ze 
zelf niet nodig hebben voor hun gezin, 

in kleine plastic zakjes. Dat gaat naar 
hun winkeltje. Alles wordt gewogen en 
staat keurig gesorteerd in een rek. Zon-
dags na de H.Mis is het winkeltje open 
en vele kerkgangers kopen, tegen een 
zacht prijsje: zout, suiker, rijst, palmolie 
en meel om pap te maken of brood te 
bakken. De inkomsten gaan in de kas 
van de weduwen. Na een jaar is de ba-
lans opgemaakt en de winst is 350 euro. 
Met dit geld hebben de weduwen voor 
ieder gezin een ziektekosten verzekering 
afgesloten. Goed gedaan van de wedu-
wen. Het winkeltje loopt goed, ieder-
een werkt mee en is tevreden.

Ziektekostenverzekering
Voor 1 euro per jaar zijn alle leden van 
een gezin verzekerd voor ziektekosten. 

Zij kunnen naar het ziekenhuis in de 
buurt gaan voor een pleister, paraceta-
mol, vitaminen behandeling van kleine 
ongelukjes en inentingen voor de kinde-
ren.
één euro per jaar lijkt voor onze begrip-
pen niet veel  maar in Rwanda zijn de 
mensen zo arm dat bijna niemand een 
ziektekostenverzekering kan betalen.
  

Operatie kind met ”klompvoetje” geslaagd
Tijdens mijn bezoek in 2003 in Kinunu zagen wij een kind met klompvoetje.Zijn oudere zus droeg hem op haar rug. In het 
centrum voor gehandicapten in Gatagara is het jongetje op 1 november 2003 geopereerd. Zijn voet werd rechtgezet en hij 
kreeg aangepaste schoenen met beugels. Na vele controle’s en therapie staat zijn voetje recht. In 2007 kan hij zonder aange-
paste schoenen goed lopen. Hij gaat naar school.

De laatste jaren geven wij groentezaden aan de weduwen en weeskinderen gezinnen. Zij zaaien en oogsten goed en wat 
over is verkopen zij op de markt of in hun winkeltje. Omdat zij verschillende groenten hebben kunnen zij gevarieerd eten.
Vorig jaar hebben wij gemerkt dat de jongeren niet weten hoe zij een complete gezonde maaltijd moeten maken. Meisjes leren 
koken van hun moeder, maar onze weeskinderen hebben géén moeder meer en helaas géén voorbeeld.
Wij vinden een kookboek met daarin een goede samenstelling en tips voor een goede gezondheid belangrijk, Niet alleen 
nieuwe groenten en kruiden maar ook het bereiden van hun lokale groenten. In juli zijn wij begonnen om de kookkennis van 
de weduwen en ouder vrouwen op te schrijven.
Wij hebben al 34 bladzijden met recepten in de Rwandese taal geschreven. Van essentieel belang is hygiëne, gebruik van 
schoon water en gevarieerde voeding met alle benodigde stoffen.Tips en advies voor een goede gezondheid en om kwaaltjes 
met sappen,pitten,groenten bladeren en kruiden te genezen. Het boek”groeit”nog steeds...

Kookboek: Hoe bereid ik een gezonde maaltijd



Stichting Weeskinderen in Rwanda
Contactpersoon: Ria van de Ven - Gijsbers
Willibrorduslaan 34, 5521 KC Eersel - Nederland
tel. nummer: 0497 - 51 53 94
faxnummer: 0497 - 51 35 39
e-mail: info@weeskindereninrwanda.nl
internet: www.weeskindereninrwanda.nl
ABN-AMRO Eersel: 53.80.44.160

IBAN nummer: NL58ABNA0538044160
(BIC/Swift-code: ABNANL2A)

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17128822
De Belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naaiateliers 
De naaiateliers worden druk bezocht. 
Vele vrouwen en meisjes komen een 
paar keer per week naar het atelier in 
de parochie om te breien, te haken of 
te naaien. Ieder jaar kopen wij in de 
hoofdstad Kigali grote rollen  blauwe en 
kaki kleurig katoenen stof. 

Hiervan maken ze in het atelier de uni-
formen voor de kinderen op de basis-

school. Het dragen van de blauwe jurk-
jes en kaki hemden en broeken op school 
is een verplichting van de regering. 

Met het maken van een jurk, blouse of 
broek verdient men 0,50 eurocent, dat 
is 350 rwandese francs. Een normaal 
dagloon is 100 rwandese francs (is ± 
0,15 euro). 
Als het jurkje, de blouse en/of broek 
gemaakt is wordt het aan abbé Prosper 
gegeven. Hij geeft het uniform aan een 

kind waar de familie géén geld heeft om 
een uniform te betalen. 
Een uniform kost ± 7,- euro p/st. Dit 
is een project dat rouleert: stof kopen 
in het land zelf is goed voor de econo-
mie, uniform laten maken in het atelier 
(is werkgelegenheid), de vrouw betalen 
zodat zij iets verdient, (is gedane arbeid) 
en daarna wordt het uniform gegeven 
aan de allerarmsten (is solidariteit).

Met weinig financiële middelen is er veel gedaan in 
Rwanda. De inzet en motivatie van de bevolking is 
heel groot. In 2007 waren er maandelijkse en een-
malige giften en allerlei spontane kleine activiteiten 
die wij zeer waarderen. Onze hartelijke dank. In 
2008 willen wij graag continueren. Al uw giften 
klein of groot blijven welkom.

Leerplicht
De Rwandese regering heeft een leer-
plicht ingesteld van 6-12 jaar. Alle kin-
deren die op school komen zijn verplicht 
een uniform te dragen. Meisjes blauwe 
jurk en jongens kaki broek en blouse. 
Uniform, schriften, pen, potlood en gum 
moet men kopen en meebrengen naar 
school. Arme- en weeskinderen gezinnen 
kunnen dit niet betalen. Onze stichting 
heeft ten doel: Hulp bieden aan kans-
arme Weeskinderen in Rwanda. Hun 
primaire behoeften; voeding, gezond-
heidszorg, onderwijs, staan centraal.

Schoenen
De regering in Rwanda wil dat iedereen 
schoenen of slippers draagt. Vele arme 
gezinnen hebben  géén geld voor goede 
schoenen en kopen op de markt  slechte 
kwaliteit slippers. Kosten 1 euro, is 700 
rwandese francs (een weeksalaris).

Goed lopende projecten
Wij gaan door in 2008 met de goed 
 lopende projecten: Geiten, groente-
zaden, tuingereedschappen, school-
materialen, kopen van rollen stof,  naai-
machine’s en aanleg zuiver drinkwater. 

De prioriteit gaat uit naar zuiver drink-
water aftappunten bij  3 basisscholen 
Murambi,  Ngabo en Giswati en de 
 bevolking in de omgeving.
Wilt u ons helpen?

Marie Jeanne Noppen
Op 83 jarige leeftijd is Marie Jeanne op 8 juli 2007 in 
Berchem (België) overleden. Marie Jeanne is in 1952 naar 
Rwanda gegaan. In de meer dan 50 jaar dat zij in Rwanda 
was heeft zij veel gedaan op het gebied van onderwijs o.a. 
was zij directrice van het meisjeslyceum in Nyundo. Na de 
genocide in 1994 hebben wij in maart 1995 Marie Jeanne 
in Gisenyi leren kennen. Samen met Marie Jeanne zijn wij begonnen om voor de vele 
weeskinderen die terug kwamen van de vluchtelingkampen een onderdak te zoeken. 
Marie Jeanne schreef ons wekelijks brieven en was onze contactpersoon voor het 
Weeshuis Noël in Nyundo Rwanda van 1995 tot 2002. De jaren van wederopbouw 
1995 tot 2000 zijn de moeilijkste jaren geweest. Na meer dan 50 jaar intensief werk 
keerde Marie Jane in 2002 terug naar België. 
Wij zijn dankbaar wat zij voor de weeskinderen en onze stichting heeft gedaan.


